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Í N D E X



C O M  E S T À  E L  C O S  E N
L ' E N T O R N  E D U C A T I U ?



El cos és l'única eina de la qual disposem tota la nostra vida, però
l'escoltem poc. Malgrat la seua importància clau en el nostre
desenvolupament personal i a escala social, cultural i política, el
sistema educatiu relega l'activació del cos a àrees específiques
curriculars o a extraescolars que tenen lloc en espais com el pati i
zones esportives o multiusos.

Tal com avancen els cursos en el sistema escolar, el cos es va deixant
de costat en funció del ritme marcat pel currículum de cada
matèria, on en primària no figura una reflexió de l'estudiant sobre la
seua expressió corporal individual i social en diferents contextos i
enfront de diferents temes. Paral·lelament, l'espai físic de les aules es
va reduint una vegada finalitza el cicle infantil, per la qual cosa el cos
a l'aula es va limitant alhora que tampoc es planteja la implicació
que el comportament corporal té des de perspectives de gènere,
classe o cultura.

Des d'aquest punt de partida, aquest recurs planteja introduir la
consciència corporal com una eina transversal en l'educació i
proposa una metodologia per a traure el cos de la seua àrea
d'especificitat a l'escola, comprendre'l des de l'escola i integrar els
aprenentatges que aquesta consciència aporte. Així, es proposa
"conéixer la nostra cinesfera" com una metodologia per a activar la
consciència corporal a l'escola, que implica conéixer el volum
imaginari que envolta el nostre cos, l'escola, la llar i l'entorn com un
espai d'aprenentatge conjunt.

 



Aquesta guia presenta els aprenentatges generats a partir
d'una investigació sobre el cos en l'entorn educatiu dins del
marc de PLANEA, Red Arte y Escuela, durant els cursos
2019/2020 i 2020/2021 en el CEIP Santa Teresa de València.

Els conceptes que articulen el projecte són la cinesfera i la
sociosfera, posades en pràctica amb el projecte Dansa i No
Gènere. Cos i Espai del duo Columpiant la Dansa amb
estudiants i docents d'infantil i primer cicle de primària.

Aquest projecte es llança de ple en la conscienciació del cos
en el món i la seua contribució en la interpretació que fem
del món a través del nostre cos.

1.Presentació



Les activitats plantejades proposen una ruta per a desenvolupar
la consciència corporal i espacial i incorporar les nocions de
cinesfera, sociosfera i la conjunció d'ambdues, així com de
metodologies per a integrar l'aprenentatge a través del cos en el
centre escolar.

Les accions estan acompanyades de pistes per a valorar les
relacions individuals, socials i espacials establides a través del cos i
un glossari de termes clau.

Finalment, els aprenentatges i accions presentades en aquest
recurs s'han codesenvolupat en col·laboració amb professorat i
estudiants del Cicle Infantil i primer de Primària del CEIP Santa
Teresa de València. El recurs, per tant, centra la seua acció en
aquests cicles inicials i obri la reflexió entorn de l'aplicació
d'aquesta metodologia en els cicles mitjà i superior de primària.



Com hem arribat fins ací?

L'interés de Columpiant  la Dansa per la relació cos-escola naix en 2018 a partir
del treball coreogràfic VOL II, una peça de dansa contemporània en la qual
s'investiguen temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere i la
disconformitat corporal. Aquest any, les artistes decideixen traslladar aquestes
problemàtiques a comunitats educatives.

Des de llavors, el projecte ha evolucionat a Dansa i No Gènere. Cos i Espai,
adquirint capes i generant coneixement a partir de la pràctica del cos, el
moviment i la dansa en entorns educatius. Les eines d'investigació naixen des
d'un coneixement de la Dansa Contemporània i de la mediació cultural;
formació que ha dotat els artistes d'estratègies, pautes i maneres de fer que
ara són extrapolades a l'aula.

De manera paral·lela, la interpel·lació de les docents participants ha contribuït
a configurar el camí de la investigació, obrint possibilitats, experimentant amb
formats i reflexionant entorn de maneres de fer en la integració de la
consciència corporal a les seues aules.



La publicació va dirigida principalment a aquelles persones interessades
a posar en marxa processos artístics a través de la consciència del cos i el
moviment en l'entorn educatiu. De manera específica, es dirigeix a
docents d'ensenyament infantil i primari amb un interés a activar la
consciència corporal dins i fora de l'aula al llarg de diversos cicles.

Prenem com a punt de partida un dels objectius principals exposats en el
currículum d'infantil i convidem a les docents de primària a abordar-lo a
través del cos en totes les etapes escolars, cosa que implica diferents
àrees de coneixement i espais dins i fora del centre.

"Contribuir al desenvolupament de les xiquetes i dels xiquets i propiciar
una aproximació a la interpretació del món, atorgar-li significat i facilitar
la seua participació activa en aquest".

2. A qui va destinat
aquest recurs?

DECRETO 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del
primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3829]



3.Glossari

Noció del cos com a
resultat dels conceptes
imatge i esquema
corporal.

 
Tot el cos està al servei
de tots els estímuls que
apareixen davant
nosaltres.

 
L'extensió del cos en l'entorn educatiu ve
moltes vegades contaminada i
influenciada per un sense fi de
característiques socials adherides al
context d'acció. Així, quan entrem a un
entorn educatiu, ens interessa tota
l'expansió de la sociosfera. És a dir, dels
aspectes polítics, econòmics i
organitzatius de l'entorn, de les relacions
entre els agents del sistema i de les
interaccions amb els altres subsistemes.

 
Ens dóna la nostra posició respecte
als objectes que ens envolten i la
posició relativa entre els objectes.
Inclou direcció, distància, i
ubicació. Concepte ampliat durant
aquest confinament on l'espai
d'acció s'ha obert al virtual.

 
En cadascuna de les
comunitats educatives que
desenvolupem aquest
projecte generem un nou
llenguatge. És a dir, generem
codis entre els participants a
partir de les nostres
individualitats.

Espai que envolta al cos i es
delimita pel radi d'acció de la
seua extensió, siga en una
corporalitat immòbil o en
moviment. Utilitzem aquest
concepte de Rudolf Laban com
a idea base per a explorar
l'abast de tots els agents que
formen part d'aquest projecte.

 
És el mitjà a través del
qual percebem el
moviment, l'acció dels
nostres músculs i la
nostra orientació en
l'espai.

 
Creem aquesta
definició juntes
en cada escola

 

Consciència corporal

Consciència espacial

Escolta
corporal i

activa Llenguatge

Cinesfera

Socioesfera

Cinestesia

Dansa:



La consciència corporal és una eina transformadora
capaç de fer vibrar l'escola que, a més, possibilita nous
aprenentatges sobre el mateix espai del centre a
partir de les relacions corporals que tenen lloc dins i
fora de l'aula.

Proposem abordar aquesta metodologia des de les
edats més primerenques del sistema educatiu per a
plantejar un procés que pot arribar a desbordar-se en
diferents cicles escolars i matèries.  

Comencem en infantil i primer cicle de primària
perquè hi ha menys resistències al treball des del cos
que en cicles superiors. També hi ha una major
flexibilitat d'espai i temps a escala curricular, atés que
es treballen les àrees de coneixement de manera
transversal. És un bon lloc des d'on iniciar un procés
de transformació a curt i llarg termini.

4.Cos + Escola



Activar la consciència del cos en els estudiants. Parlar des del cos,
desenvolupar l'expressió corporal.

Prioritzar el moviment com a mitjà d'aprenentatge dins i fora del centre
escolar.

Introduir la dansa i el moviment com un mitjà d'aprenentatge dins del
currículum.

Treballar des de la transversalitat dins del currículum.

Agitar l'espai educatiu des del cos, el moviment i la dansa.

Donar visibilitat als rols de gènere i la disconformitat corporal que afloren
a partir d'activitats que activen el cos en l'entorn educatiu.

 Objectius



Promoure i difondre la dansa contemporània i la seua combinació amb
altres disciplines artístiques.

Fomentar una mirada de l'espai a través de la consciència corporal dins
i fora del centre escolar.

Expandir aquesta experiència al camp professional a través de visites a
espectacles i treball amb artistes de dansa i performance.



Fase 1- Preguntes i Anàlisis

Entorn educatiu
Llar
Eixida

Fase 2- Accions
 

Fase 3- Recopilació d'aprenentatges i següents
passos

5. Fases de
desenvolupament 



 
FASE 1

Com és la relació entre el cos i
l'entorn educatiu?

 
El cos conviu en el centre com un mitjà per a l'aprenentatge, per al
desenvolupament socioemocional i, a més, com una eina transversal als
continguts del currículum. És important plantejar-se aquesta pregunta i
elaborar una anàlisi prèvia abans de començar el projecte.



 
Com és la relació entre el cos i espai 

 en el teu centre?
 Situa't en la teua pròpia experiència. Analitza els espais que delimiten el cos

en el teu entorn educatiu concret. Pots usar aquesta plantilla amb cinesferes
per a pensar en el cos a l'aula, en el currículum i en altres zones del centre
escolar i el seu context. Després, pensa en les relacions entre aquestes, entre
els diferents sistemes sociopolítics que poden veure's expressats i afectats a
través d'expressions corporals. Pots realitzar aquesta activitat en diferents
estats del projecte.



LLAR

INSTITUCIÓ
CULTURAL

     ARTISTES

ESTUDIANTS I
FAMÍLIES

    
   FAMÍLIA +

VEÏNS
 

      
BARRI

 

 

Anàlisi de la comunitat educativa

Una anàlisi de context té una substancial importància a l'hora d'adaptar el
projecte i l'experiència a la realitat d'una comunitat educativa perquè permet
planificar el projecte amb una visió situada dels espais que configuren la
comunitat educativa, com la llar, la institució cultural o el barri, així com de
possibles agents a implicar.



 

Analitza la teua comunitat educativa 
Fes servir aquesta plantilla per a elaborar una cartografia del context del teu

centre que afecta l'expressió corporal en un entorn d'aprenentatge. En
aquesta pots identificar agents i espais, així com les relacions (possibles) entre

aquests des d'una perspectiva situada és clau en el desenvolupament
d'aquest projecte.

 
 
 
 
 
 
 



 

ENTORN EDUCATIU LLAR

 BARRI

EIXIDA

 Accions

Les accions que duen a terme els objectius plantejats es divideixen en tres
blocs que inclouen espais dins i fora del centre com la llar, el barri o el centre
cultural. A totes aquestes accions cal sumar-hi una acció transversal, que és
l'Acció Reflexió, que té lloc després de cada sessió.

FASE 2
ACCIONS

INSTITUCIÓ

CULTURAL



Una anàlisi de les diferents accions en el desenvolupament del projecte és
clau atesa la seua flexibilitat i adaptabilitat a cada centre educatiu. A més,
considerem fonamental que les docents implicades en el projecte es
plantegen la integració de l'activitat en la seua metodologia d'ensenyament,
així com les possibles implicacions en el centre educatiu. D'aquesta forma
que aquestes eines que oferim a continuació puguen ser part del
currículum i adaptar aquestes accions als continguts i competències de les
diferents assignatures, ja que és la dansa i el moviment un mitjà
d'aprenentatge.

Preguntes-guia: 

Com està el cos a l'aula abans, durant i després de l'activitat?
T'ha sorprés el comportament de l'alumnat?
El temps dedicat és suficient?
Quines adequacions d'espai hem hagut de realitzar per a desenvolupar
l'activitat? Quins altres espais t'agradaria implicar si la desenvolupares de
nou?
Com estem relacionant aquest projecte amb el currículum? Hi ha hagut
sorpreses o s'han obert camins cap a diferents matèries o temes?
Hem comunicat el projecte a les famílies? Com podem involucrar-les?
Està afectant el projecte al centre? S'han donat experiències o zones de
contacte entre el projecte i altres docents?
Hem involucrat diferents agents de l'entorn?
Quins nous aprenentatges hem generat?

 
 
 

ACCIÓ

 TRANSVERSAL 

REFLEXIÓ



Banc de peixos
Mapes per l'espai
Exploració de l'espai
"escola"
La nostra cinesfera
Connexió grupal

BLOC I

Treball amb tota la classe

 

 

ENTORN EDUCATIU

Treball en xicotets grups
Dibuixar el moviment
Alumini
Túnel màgic
Circuit nivells

BLOC II

TREBALL EN XICOTETS GRUPS

Organització de matèries
Horaris
Formació

BLOC 0
 

Treball amb docents

 

El meu súper poder
Cinesfera

BLOC III
 

Treball individual

 

Accions en l'entorn educatiu





Aquest és un projecte que es vol desenvolupar a escala de cicle o d'aula?
Com es treballa el cos en l'actualitat a l'aula? Com expressen els cossos de
l'alumnat la seua relació amb l'espai de l'aula?
Marcar temps per al projecte, així com espais per a reflexionar sobre la seua
evolució i els aprenentatges generats. Aquest apartat és fonamental, atés
que cada centre té la seua pròpia vida i donarà com a resultat un projecte
diferent.
Lectures que donen suport teòric al projecte.
Plantejar possibles eixides i/o accions dins i fora de l'aula. Buscar un
espectacle de dansa al qual es puga assistir i plantejar eixides a l'espai
públic o col·laboració amb una altra docent per a treballar el cos en el seu
material.

Proposem informar del projecte al claustre del centre per a expandir la
conversa sobre el cos en el currículum i en l'entorn educatiu i així, dissenyar
possibles accions que involucren tot l'alumnat. Aquestes converses poden obrir
línies d'interés com sol·licitar una formació conjunta.

Sobre la base de la nostra experiència treballant amb docents, proposem unes
recomanacions per a la posada en marxa d'aquest recurs:

 BLOC 0. TREBALL DOCENT



Conéixer les maneres d'interrelació del grup.
Conéixer les jerarquies i rols establits entre els estudiants.
Investigar el seu àmbit d'acció en l'entorn educatiu.
Analitzar les seues zones de confort com a grup.
Intuir la relació de la classe amb els altres agents que formen la comunitat
educativa.

Banc de peixos. La supervivència dels peixos depén d'estar junts.
Mapes per l'espai. Donar pautes de moviment a diferents espais i explorar-
los totes juntes. No canviem de moviment fins que no estiguem totes.
Explorem l'espai. Quines formes hi ha en l'espai? Com prendre decisions
juntes fora de l'aula?
Cinesfera del grup Quin és el nostre àmbit d'acció?

Recomanem seguir aquest ordre per blocs. Una vegada que són introduïdes
les accions de cada bloc, es poden tornar a treballar en qualsevol moment del
procés. Si es tornen a realitzar, és important observar l'evolució del
comportament corporal de l'alumnat.

Considerem el Bloc 1 com el més complex, però el més excitant i sorprenent
perquè suposa el punt de partida. En poques sessions es comença a veure com
les relacions de l'alumnat amb el cos i l'espai d'acció es trontollen i apareixen
noves possibilitats.

Per què començar per tota la classe?
 

La idea és que identifiquen la seua classe com un únic agent format per altres
micro-agents. El treball de tots ells és necessari per al funcionament de l'agent
únic. Tots i cadascun d’aquests són necessaris per a desenvolupar cadascuna
de les accions d'aquest bloc, per la qual cosa les accions pretenen difuminar
rols i treballar en equip.

Aquests són els objectius que es plantegen en aquest bloc:

Alguns exemples d'accions desenvolupades en aquest comunicat són:

 BLOC I. TOTA LA CLASSE 



Conéixer el moviment dels nostres companys.
Augmentar la nostra consciència corporal i l'escolta de grup.
Treballar des de l'observació d'altres grups.
Activar la reflexió dels quals veiem en altres grups i dels quals sentim en
el nostre.

Les accions que es van fer en gran grup, es porten ara a xicotets grups.
Exercicis com el banc de peixos o els mapes.
Dibuixa el moviment.
Alumini.
Cinesfera del grup.
Túnel màgic

Objectius:

Alguns exemples d'accions:

 BLOC II. TREBALL EN XICOTETS GRUPS

Una vegada treballada la classe com un únic agent, es comença a treballar en
grups. Es proposen dinàmiques en les quals els grups han d'anar girant i
comencem a conéixer més el nostre moviment i el dels companys.



Conèixer les potencialitats dels cossos i del meu en particular.
Compartir amb altres cossos diferents qualitats de moviment.

El meu súper poder
La meua cinesfera

Deixem la introducció del treball individual per al final. Una vegada ja està
entrenat l'estar en gran i petit grup, li comencem a donar més valor a les
individualitats. Busquem i intercanviem súper poders i juguem amb moments
d'exploració i creació individual. Durant tot el procés es recalca i parla de la
importància individual i la diversitat de moviment que podem trobar al nostre
voltant, però no és fins al tercer bloc quan comencem a treballar-lo més
directament.

Objectius

Accions:

 BLOC III. TREBALL INDIVIDUAL 

VÍDEO ESCOLA: https://youtu.be/HCkcLAqNrSc



RECEPTES

 

ENTORN EDUCATIU



 Desenvolupament de l'acció: 
 

El banc de peixos és un espai per a compartir i cuidar-nos, un
lloc d'escolta grupal, d'enteniment i respecte al nostre cos i al
dels altres. Aquesta acció consisteix a transitar l'espai en grup.
La persona que està davant proposa el moviment i la resta ha
d'imitar-lo simultàniament; la persona que està al capdavant
pot canviar en qualsevol moment el front del grup. Guiarà el
moviment la persona que estiga davant.

Proposem prendre notes sobre els comportaments que ens
sorprenguen i guardar-les al costat d'aquesta recepta.

 "BANC DE
PEIXOS"

EXEMPLE DE PRÀCTICA 
BLOC I 

RECEPTA

 
Tota la classe  
Escolta activa

Consciència corporal

Ingredients Recipients

Es pot dur a terme
en qualsevol lloc de

l'entorn educatiu
 

Temps

 
L'acordat entre

els diferents
agents

involucrats
 



Recipients Temps 

 Desenvolupament de l'acció:
 

La docent traça un recorregut per l'espai i el marca caminant.
Aquest recorregut ha de tindre diferents trajectòries i direccions.
Tota la classe camina pel recorregut. Una vegada memoritzat se li
dóna una qualitat de moviment/forma de moure's o desplaçar-se a
cada trajectòria. Amb els estudiants d'infantil solem treballar amb
imatges d'animals, fins i tot podem posar en cadascuna de les
trajectòries fotos d'aquests animals. Amb cursos més avançats
incloem imatges més abstractes com a foc, aire, vent... Una vegada
practicat l'exercici els donem llibertat perquè decidisquen de quina
forma es volen moure en cadascuna de les trajectòries.

"MAPES PER 

L'ESPAI"

EXEMPLE DE PRÀCTICA 
BLOC I 

RECEPTA

 
Tota la classe  
Escolta activa

Consciència corporal

Ingredients

Es pot dur a terme
en qualsevol lloc de

l'entorn educatiu
 

L'acordat entre
els diferents

agents
involucrats

 



 Desenvolupament de l'acció:
 

Es col·loca un tros de paper d'alumini prou gran perquè tot el grup que
realitzarà l'acció el puga agafar amb les dues mans. Es col·loca en el sòl i el
grup es col·loca al voltant. Sense donar cap instrucció d'inici i sense parlar,
el grup ha de decidir quan acatxar-se i agafar el paper. Una vegada tots han
agafat el paper han de moure'l per l'aula seguint les direccions que s'han
donat prèviament. L'objectiu és que el paper arribe amb les mínimes
alteracions. Quan s'arriba al punt final es comparteixen les sensacions i es
genera una escultura comuna. És a dir, cadascun dels integrants del grup
per ordre ha de realitzar un moviment al paper i al final ens queda una
escultura col·laborativa. Una vegada finalitzada tota la pràctica podem
repetir l'acció sense el paper, intentant reproduir els moviments conjunts
que s'han realitzat per a moure el paper sense comptar amb aquest havent
aguditzat la nostra escolta activa grupal.

Podem portar aquesta acció a altres zones del centre o del barri i observar
com afecta un altre espai el comportament corporal i social dels grups.

 "ALUMINI"

EXEMPLE DE PRÀCTICA
BLOC II 

RECEPTA

 
 

La classe dividida en dos
grups

Paper d'alumini
Escolta activa

Consciència corporal
 

Ingredients 

Primeres sessions:
espais

amplis i diàfans,
Segona sessió: espais

més estrets i amb
obstacles.

Recipients

L'acordat entre els
diferents agents
involucrats.

Temps 



 Desenvolupament de l'acció:
 
Necessitarem un banc, cadira o objecte que es convertisca en túnel màgic.
Aquest túnel serà l'element transformador del nostre moviment. A un
costat del banc tindrem un moviment i, a l'altre costat, un altre.

Es posarà el túnel en un lloc espaiós i si pot ser en el centre, encara que una
vegada treballat l'exercici el podem moure per l'espai i fins i tot simplement
imaginar-ho.

Podem dividir la classe en dos grups. Un grup passa per davall del túnel d'1
en 1, i el segon grup ha d'encertar en què s'estan transformant, i fins i tot
aprendre i reproduir la qualitat de moviment que estan fent els seus
companys en passar per sota del túnel. Igual que en altres receptes podem
donar les directrius sobre en què ens transformarem o també podem
realitzar l'exercici a partir d'improvisacions i composició instantània.

El túnel també ens ajuda a treballar els diferents nivells de moviment:

Nivell 1: Sòl
Nivell 2: Quatre potes
Nivell 3: Dempeus

El pas i la transició entre cadascun d'aquests nivells ens pot portar a
descobrir diferents suports, direccions i qualitats del nostre moviment en
cadascun dels nivells.

 "TÚNEL MÀGIC"

EXEMPLE DE PRÀCTICA
BLOC II 

RECEPTA

 
 
 
 

Consciència corporal
Imaginació

Escolta
 
 

Ingredients 

Cadires
Taules

Túnels de joguet
Qualsevol objecte que

puga ser el nostre
túnel

 

Recipients

 
L'acordat entre els
diferents agents

involucrats

Temps



Es dibuixen quadrats en el sòl i cada participant entra a un. Hem
d'imaginar com aquest quadrat arriba fins al sostre i té els seus costats i
vèrtexs al nostre voltant. A partir d'ací generem moviment.
Una vegada ens hem sensibilitzat amb aquest quadrat, el quadrat es 
 desplaça, és a dir, portem sempre la cinesfera allà on anem. I a través
d'aquesta idea ens movem per l'espai.
Una vegada l'hem desplaçada, joc amb les qualitats de moviment i
amplitud dels meus moviments.

Desenvolupament de l'acció:
 

Aquesta acció la desenvoluparem de manera individual. En sessions
prèvies ja s'haurà introduït la idea de cinesfera i com la utilitzem per a
parlar de l'espai que el nostre cos habita.

Parts de l'acció:

1.

2.

3.

*Aquesta acció s'anirà desenvolupant i ampliant segons els grups siguen
més avançats.

  "LA MEUA 

CINESFERA" 

EXEMPLE DE PRÀCTICA 
BLOC III

RECEPTA

Treball individual d'un
en un.

Consciència corporal

 
Espai ampli per a

poder deixar regna
solts els superpoders.

L'acordat entre els
diferents agents

involucrats
 

Ingredients Recipients Temps 



Accions en la llar LLAR 



El confinament de 2020 va fer que el projecte entrarà a la llar. A partir d'aquest
moment l'espai llar passa a ser un focus d'acció indispensable en el projecte.
L'entorn familiar pren part del projecte, fet notable per a la millora en la
comunicació i feedback del projecte.

D'aquesta forma proposem generar accions que puguen tindre continuïtat en
diferents contextos, no sols en l'espai físic de l'escola. Extrapolar l'exploració de
l'escola  a l'espai llar i des del minut 1 de la implementació de les accions, obrir
canals de comunicació actius entre equip docent, famílies i artistes.

Per tant, les accions proposades es planegen amb la intenció d'expandir el
projecte feia un altre lloc de quotidianitat per a l'estudiant on, a més, la seua
expressió corporal pot o no diferir de l'escola. Considerem interessant establir
una comparació entre els registres generats en la llar i els de l'aula.



Com em relacione amb l'espai físic “escola”?
Com em relacione amb els meus companys i
companyes a partir del cos?
Quins espais del col·legi puc explorar? Quins
no? Per què?
Quina novetat podem trobar hui en aquest
espai?
Com parla el meu cos a l'escola?

Banc de peixos en escola al costat de 15
companys i companyes més, de la nostra
aula al pati.
Ús la meua cadira de classe per a
investigar els seus buits i possibilitats.
Balle en el col·legi
Exploració de l'espai "escola"

Exemples:

Com em relacione amb l'espai físic de la meua

llar?

Com em relacione amb la meua família a partir

del cos?

Quins espais de la meua llar puc explorar? Hi ha

alguns que no arribe a explorar? Per què?

Quina novetat podem trobar hui a la meua

casa?

Com parla el meu cos a casa?

Banc de peixos a casa al costat de la meua

família del saló al bany.

Ús el meu sofà per a investigar les seues

possibilitats.

Balle a casa

Exploració de l'espai "llar".

Exemples:

AULA

LLAR 

Qüestions plantejades en la llar i a l'aula:
 



EINES

LLAR



La necessitat d'adaptació durant el confinament ha fet que incloguem
aquestes eines com a part del projecte.

Us compartim 4 accions a treballar entre l'espai llar i espai aula.

DIRECTE DE YOUTUBE

VÍDEOS AMB ACCIONS I EL SEU RETORN

PLAYLIST AMB MÚSICA DEL PROJECTE

ARXIU OBERT DE L'EXPERIÈNCIA EN EL CENTRE
I ENTREVISTES

EINES UTILITZADES



La playlist és una eina que pot servir per a unir els espais (llar, escola, barri).
Compartir amb els diferents agents l'espai sonor amb el qual ens agitem i
d'aquesta forma reviure accions i exploracions a partir de l'espai sonor, cosa
que serveix a nexe d'unió entre espais, temps i moments.

PLAYLIST AMB LA MÚSICA DEL PROJECTE



Una altra de les estratègies activades durant el
confinament va ser l'enregistrament de vídeos
d'accions i activitats del projecte. En aquests
vídeos guiem accions realitzades a l'escola,
adaptades al nou espai (llar). Manu i Marta
(Engronsant-se amb la Dansa) ens gravem
explicant diferents accions en vídeos curts de 4
minuts aproximadament. Després els
demanàvem que ens enviaren el retorn de
l'acció mitjançant l'arxiu que preferiren (àudio,
dibuix, vídeo, fotos...).

Aquesta estratègia es pot utilitzar com una
eina més per a la continuïtat del projecte
davant situacions que ho requereixen.

VÍDEOS LLAR
https://drive.google.com/file/d/1sojwOkeDzzd4e4-v88Aa-
l4uWZrmhoVO/view?usp=sharing

VÍDEOS AMB ACCIONS I EL SEU RETORN



El directe de YouTube va ser sens dubte una de les activitats més
sorprenents i emocionants utilitzades en el confinament. Després de dos
mesos treballant amb els estudiants i les seues famílies mitjançant vídeos,
vam tornar al moment present. Vam tornar a moure els nostres cossos al
mateix temps en diferents espais.

En aquestes sessions recordem algunes de les accions treballades a l'escola i
en els vídeos i introduïm una nova exploració a partir de l'espai llar. Cal
destacar que la bona acceptació i adaptació a la metodologia online del
projecte es deu a la base prèvia realitzada des de la presencialitat. El treball
previ realitzat a l'aula és fonamental per a poder derivar en altres
metodologies.

DIRECTE DE YOUTUBE

VÍDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=BwTuwLwC1dY&t=380s



La idea d'haver d'adaptar el projecte a nous formats i compartir-lo en la
distància, ens ha donat molt de material i informació sobre el projecte.
Extrapolar el projecte, per tant, ens ha portat a generar un arxiu del projecte, a
recuperar el viscut i reflexionar al costat de les famílies, estudiants, docents, i
en el nostre cas al costat de la RED PLANEA.

Al principi de la pandèmia generem un material on recuperem algunes de les
accions realitzades en el centre, arxiu que vam fer obert per a poder compartir
amb les famílies i que aquestes pogueren revisitar el que s’ha treballat en el
CEIP Santa Teresa.

A partir d'aquest material també decidim preguntar a les docents i famílies
sobre la seua experiència en el projecte. S'han obert canals nous de
comunicació.

Treballar des de casa ens ha fet reinventar el projecte i ampliar el temps de
reflexió respecte al treball realitzat a l'aula. Totes aquestes estratègies per a
adaptar el projecte ens semblen ara fonamentals. Sentim que l'arxiu, la reflexió
i la comunicació han d'estar activades des del moment 0.

Aconsellem generar diferents
canals de comunicació i crear
un pla d'arxiu per a poder
recollir les vivències del
projecte.

ARXIU OBERT DE L'EXPERIÈNCIA EN EL CENTRE I
ENTREVISTES





Convidem al centre a realitzar eixides per a veure treballs artístics en el barri o
a la ciutat on el moviment, la dansa i el cos són el llenguatge utilitzat pels
artistes.

Pretenem analitzar cossos dansaires i en moviment en espais convencionals i
no convencionals per a poder integrar reflexions a partir d'aquests visionats i
eixides en l'experiència total del projecte.

D'aquesta forma, abans d'iniciar el projecte, l'equip docent podria fer un
mapatge dels artistes que estiguen treballant en la seua zona i de la
programació dels diferents centres culturals (exposicions, teatres, museus,
escoles d'art) que estan prop de la comunitat educativa.

 
Accions fora del centre 

EXPLORAR I GENERAR EXPRESSIONS 
CORPORALS EN EL BARRI



Busquem analitzar l'entorn on es troba la comunitat educativa des del cos i
investigar el moviment en els diferents espais de vida quotidiana com a
mercats, centres culturals-artístics, parcs, places...

En aquesta acció plantejada fora de l'escola es busca una vegada més treballar
la consciència corporal i l'escolta activa i grupal cap a/en l'espai.

ACTIVAR EL BARRI DES DEL COS

VÍDEO CARRER: https://youtu.be/GRikfXwZWXU





BALLAR ELS CARRERS, LES PLACES

L'ARQUITECTURA DE L'ESCOLA DES DE FORA  

 DIBUIXAR MAPES AMB LES DIRECCIONS I MOVIMENTS TREBALLATS.

HABITAR ESPAIS CULTURALS PRÒXIMS A L'ESCOLA

Columpiant  la Dansa ha tingut la sort d'explorar allò que envolta el centre
educatiu. Hem pogut activar carrers, places, parcs, centres culturals...

En aquests espais es generen dinàmiques comunes adaptades a cadascun
dels cursos. Apliquem la metodologia de treball del projecte dins del sistema
educatiu dividint el treball en grans, xicotets grups i treball individual. Quan
treballem en l'espai "barri" fem servir algunes de les dinàmiques i accions de
treball ja utilitzades dins de l'aula.

Solem començar amb una activació del cos (calfament) comú als diferents
espais investigats que es va adaptant a les accions treballades en cada sessió.
Al final es deixa sempre un temps de reflexió grupal en l'espai investigat amb
els diferents agents participants.  

Recomanem a les docents familiaritzar-se amb els exercicis, ballar-los i
realitzar-los. Haver-los treballat primer a l'aula aporta un major coneixement de
les dinàmiques d'exploració i una major llibertat i autonomia per a guiar elles
mateixes la sessió.

ALGUNES DE LES ACCIONS TREBALLADES EN AQUESTA EXPLORACIÓ 

ACCIONS EN EL BARRI I EN EL MUSEU

VÍDEO MUSEU: https://youtu.be/XQf3spVammY



EIXIDA

RECEPTES



 Desenvolupament de l'acció:
 
Dividim la classe en grups, els oferim el punt A (partida) i el
punt B (arribada). Cada grup ha de dibuixar el seu mapa,
pensant en quines direccions i trajectes que realitzarà per a
arribar al punt B. En aquest viatge hauran d'utilitzar una
qualitat de moviment diferent (moviment lent, qualitat
líquida, gasosa, vent) en cada trajectòria (seguint la idea de la
recepta: MAPES). Després d'haver-lo dibuixat i recorregut ens
reunim en un espai urbà i en grups reflexionem compartim
l'experiència de cada grup.

EIXIM FORA DEL
CENTRE EDUCATIU

 

ACCIONS EN L'ESPAI

RECEPTA

 
ALUMNAT,

PROFESSORAT I
ARTISTES. 

CONSCIÈNCIA
CORPORAL I

ESPACIAL 

UNA HORA 
PER 

SESSIÓ 
APROXIMADA

Ingredients Recipients Temps 

DIBUIXAR I 

BALLAR MAPES



 Desenvolupament de l'acció:
 
Les accions fora de l'escola es caracteritzen principalment per l'exploració i el
reconeixement de nous espais on podem desenvolupar accions i dinàmiques
que hem realitzat prèviament dins de l'aula.

Com es relaciona el nostre cos amb les diferents arquitectures de les places,
carrers o parcs que tenim prop de la nostra escola és una de les preguntes
realitzades als estudiants en tot això.  

Quan eixim activem la nostra consciència corporal i espacial, així com l'escolta
amb la resta de companyes. La reflexió i compartir coneixement és
fonamental en aquestes dinàmiques.

 
 

EIXIM FORA DEL
CENTRE EDUCATIU

 

ACCIONS EN L'ESPAI

RECEPTA

 
 

ALUMNAT,
PROFESSORAT I

ARTISTES. 
CONSCIÈNCIA
CORPORAL I

ESPACIAL 

UNA HORA 
PER 

SESSIÓ 
APROXIMADA

Ingredients Recipients Temps

EM RELACIONE 

AMB L'ARQUITECTURA

 





Vídeos i fotografies de les accions en el centre i entorn.  
Retorn de les activitats en les accions llar mitjançant fotos, vídeos, dibuixos
o àudios.  
Entrevistes a les famílies, professorat i alumnat.
Feedback continu amb professorat, reunions via zoom.
Reflexions i diari de camp de l'equip implicat.
Carpetes d'emmagatzematge en xarxa obertes entre els agents implicats
(famílies, equip docent, artistes, institució).

La recollida de "retorns" de les accions en diferents registres (anotacions,
entrevistes, converses, fotografia, vídeos, etc.) és d'utilitat per a poder generar
un arxivament del procés que ens servisca per a analitzar l'aprenentatge dels
participants. Des del confinament aquest retorn va augmentar, perquè no
podíem compartir presencialment el mateix espai, per la qual cosa l'arxiu va
començar a fer-se més gran. Necessitàvem noves estratègies per a poder
compartir el projecte que ens van donar com a resultat indirecte augmentar
l'arxiu i plasmar el projecte en diferents formats.

El nostre arxiu es compon dels següents elements. Recomanem a cada
educadora a fer el seu amb els registres que considere apropiats.

FASE 3
RECOPILACIÓ D'APRENENTATGES I

SEGÜENTS PASSOS
 



Abad Carlos, A. M. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna.
Alianza.
Acaso, María, and Clara Megías.(2012).  Pedagogías invisibles : el espacio
del   aula como discurso. Los Libros de la Catarata 
Butler, J. (1998) “Actos performativos y constitución del género: un
ensayo
Sobre fenomenología y teoría feminista”, en Debate feminista , 18
(1998), pp. 296-314 (2004) 
Deshacer el género. Ed. Paidós Studio 167. Conde-Salazar, J. (2018) La
Danza del Futuro. Ed. Continta me tienes. Madrid   
Lepecki, A. (2016) “Coreopolicía y coreopolítica o la tarea del bailarín”.
Extraído 26 de Febrero de 2020. https://cultura.nexos.com.mx/?p=10775

VÍDEOS

ESCOLA:  https://youtu.be/HCkcLAqNrSc

CARRER:   https://youtu.be/GRikfXwZWXU

CENTRE CULTURAL:  https://youtu.be/XQf3spVammY

LLAR:  https://www.youtube.com/watch?v=BwTuwLwC1dY&t=380s

DOCUMENTAL: https://youtu.be/rD5Yqlhz0BM (VALENCIÀ)
                              https://youtu.be/NKT_PWX2Tss (CASTELLÀ)

6. Recursos
complementaris



(Calp, 1992). Graduada en Psicologia per la Universitat de València i graduada
en coreografia i Interpretació en Dansa Contemporània en el Conservatori
Superior de Dansa de València. Màster en Gestió Cultural (UV i UPV) i Màster
experimental de mediació i educació a través de l'art (PERMEA) del Consorci
de Museus de la CV. Participa en el I Congrés Iberoamericà de Benestar i
Salut a la Corunya (2015) i en el Congrés Internacional d'Investigació en
Dansa 2018 (Sevilla)
És creadora i intèrpret en les companyies Lola Boreal, Columpiant la Dansa,
Les Juntes, amb les quals ha estrenat Mama (2018), nominada en millor peça
de carrer en els Premis de les Arts Escèniques de la IVC, Be Wine, my friend
(2018), VOL II (2018), I+G (2019), No disc (2019) o MARRRR (2020). En 2020 és
intèrpret de la primera producció d'Arts de Carrer del Institut Valencià de
Cultura i en 2021 és intèrepret de la nova producción de la companyia La
Coja Dansa: Enlluernador.  Ha col·laborat en projectes de Fabrik Nomade i
amb propostes d'inclusió social com Moments Art Dansa i Teatre.
Compagina els projectes coreogràfics amb pedagògics, entre ells destaca
Dansa i No Gènere de Columpiant la Dansa o Marrrr de la Lola Boreal,
treballs duts a terme en la RED PLANEA i en Resistències Artístiques del
Consorci de Museus de la CV. Com a pedagoga, des de 2019, imparteix classe
de dansa contemporània en el Centre de Dansa Maria Carbonell. A més i des
de 2019 desenvolupa tasques de gestió cultural en l'Associació de
Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana i és encarregada de la
gestió de públics i mediació del Festival Russafa Escènica.

MARTA GARCÍA NAVARRO

CREADORA COLUMPIANT LA DANSA 

7. Equip



(Badajoz, 1984). Graduat en l'especialitat de coreografia i interpretació en
Dansa Contemporània en el Conservatori Superior de Dansa de València, és
Intèrpret amb formació en diverses disciplines artístiques al Broadway Danse
Center, Nova York, Manhattan com: dansa jazz, dansa contemporània, sexy
style, modern jazz, funky, hip hop, Capoeira. Ballarí, coreògraf, model i actor.
Participant de l'associació Experiència Dansa (Badajoz) de 2004 a 2012.
Intèrpret de la peça de dansa-teatre “Vanitas en un intermedi”. Transcultural
learning path”, projecte Transcultural body, impartit per Dolma Jover en 2016.
Intèrpret de la producció “Abanico Rojo” que va tindre lloc a València en 2017,
CIA Banderola. Intèrpret en 2018 del projecte Titoyaya a la Ciutat de València
amb la seua proposta coreogràfica Bandejats.
Creador, coreògraf i intèrpret de la companyia emergent "Columpiant la
Dansa”, nascuda en 2016; amb la qual ha rebut una residència artística en
projectes educatius per l'Ajuntament de València, una residència artística en el
Centre Coreogràfic de la Gomera i un accèssit per projectes de creativitat i
innovació per la Universitat de València. Projecte coreogràfic i pedagògic VOL
II.
En 2019 continua amb les Residències Artístiques per a centres educatius, però
aquesta vegada amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. En
aquest mateix any li l'ha estada concedida una Residència de creació en la
Companyia Nacional de Dansa per a la nova Producció de Columpiant la
Dansa; I+G, estrenada el 17 d'octubre en Teatre Circulo, València. Actualment
treballa en la companyia Encara No Té Nom Produccions i La Lola Boreal. 

MANUEL CALDITO DE LA 
CONCEPCIÓN 

CREADOR COLUMPIANT LA DANSA



És una companyia valenciana que treballa des de la reflexió de les
diferents corporalitats en l'espai que ocupen. Treballen projectes tant
educatius com coreogràfics. Projectes com VOL II, I+G, A Fly Shit Story o
Dansa i No Gènere. Aquests projectes els han desenvolupats a partir de
residències coreogràfiques en el Centro Coreográfico de la Gomera o en la
Compañía Nacional de Danza i en residències en entorns educatius com
les impulsades per l'Ajuntament de València i les desenvolupades pel
Consorci de Museus “Resistències Artístiques”, projecte que va ser
reconegut amb un accèssit en 2018 per la convocatòria EMERGENTS de la
Universitat de València per a premiar la creativitat i innovació d'aquest.
Actualment estan desenvolupant el projecte “Dansa i No Gènere” dins de
la Red Planea del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, i en
2022 acuna nova resistència artística del CMCV. 
Els seus treballs han sigut presentats en espais com al Lahti Fringe
Festival (Finladia), en el teatre Círculo Benimaclet (València), Sporting
Club Russafa, Benimaclet Confusion Festival, Festival Dansa València,
entre altres.

Columpiant la Dansa



@columpiant la dansa Columpiant la Dansa

Davant qualsevol dubte contacteu amb nosaltres. 

columpiantladansa@gmail.com 

628095247
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